
L I S T Y  D O R E D A K C J I

W SPRAWIE „PIEŚNI GÓRNICZYCH GÓRNEGO SLĄSKA" 
I „PIEŚNI LUDOWYCH ŚLĄSKA OPOLSKIEGO"

Z prawdziwą przyjemnością witamy ukazanie się nr 1—2 „Sobótki*' za rok 
1955, zawierającego sporo ciekawego materiału oraz recenzji, w tym nawet ta
kich, które nie dotyczą bezpośrednio wydawnictw historycznych. Przykładem 
tego jest m. in. recenzja Czesława Hemasa, omawiająca wydane w r. 1954 dwa 
popularne’'zbiory pieśni: Pieśni górnicze Górnego Śląska, opracowane przez 
Stanisława Wallisa, oraz Pieśni ludowe Śląska Opolskiego, opracowane przez 
Adolfa Dygacza i Józefa Ligęzę (s. 277—281).

Dobrze się stało, że Redakcja „Sobótki” zainteresowała się również folklo
rem, dając tym samyin dowód, że nauka historyczna nie jest i nie może być 
oderwana od innych dyscyplin wiedzy, ale przeciwnie, jest z nimi bardzo ściśle 
powiązana. Z góry trzeba zaznaczyć, że folklor żadnej bodajże dzielnicy Polski 
nie jest w swoich zagadnieniach tak związany z nauką historyczną, jak właś
nie folklor śląski, o czym rychło będziemy mogli się przekonać, skoro tylko 
ukaże się zapowiedziana przez Wydawnictwo „Śląsk” księga poświęcona dzie- 
więćsetleciu Bytomia oraz anonsowana przez krakowskie Wydawnictwo Lite
rackie praca A. Dygacza o postępowych tradycjach ludowej pieśni śląskiej.

Nawiązując do wymienionej poprzednio recenzji Hernasa należałoby może 
podkreślić, że Autor omówił obydwa zbiory wyłącznie od strony poetyckiego 
warsztatu pieśni śląskiej. Widocznie problem ten stanowi przedmiot jego za
interesowań naukowych. Może to zbyt jednostronne. Ponieważ obydwa zbiory 
są antologiami, przeto za słuszniejszy punkt wyjścia należałoby uważać raczej 
kryterium doboru oraz celowości takiego właśnie doboru, a nie innego. W oby
dwu zbiorach dadzą się właśnie zauważyć trzy najważniejsze kryteria: geo
graficzne, tematyczno-poetyckie oraz muzykologiczne. I takie podejście do 
obu zbiorów rzuca dopiero pełne światło na całokształt zagadnień pieśni lu
dowej na Śląsku.

W zbiorze opolskim Dygacza i Ligęzy kryterium geograficzne ilustruje do
sadnie załączona mapka z uwzględnieniem terenów, w których pieśni zebrano. 
Stwierdzamy wyraźnie, że niektóre powiaty, jak niemodliński, głubczycki, 
nyski, grodkowski, brzeski oraz namysłowski, nie są w zbiorze reprezento
wane. Ale jak wynika z przedmowy, zbiór ten stanowi owoc zaledwie dwu
letniej pracy zbieraczy śląskich. Dalsze publikacje niewątpliwie uwzględnią 
pominięte powiaty. W każdym bądź razie zbiór opotski obejmuje swoim za
sięgiem to, co nazwalibyśmy trzonem Opolszczyzny, tj. powiaty opolski, prud-



nicki, raciborski, kozielski, strzelecki, oleski oraz kluczborski, dając wyraźny 
obraz tamtejszego folkloru. Na pierwszy zaś rzut oka jako najwyraźniejsza 
cecha wysuwa się polskość zbioru — i to jest największy walor całej antologii 
w sensie narodowym i politycznym. Obydwaj, autorzy zbioru opolskiego 
skrzętnie notowali i słowa, i nuty do poszczególnych pieśni, podawanych im 
przez przedstawicieli ludności miejscowej, jak np. Weronikę Swobodę z Żę- 
dowic, Franciszka Tararę z Poliwody, Franciszka Famułę z Grodziska i wielu 
innych Opolan, dzięki którym zachowały i uratowały się pieśni ludowe Opol
szczyzny.

Zbiór górniczy 'Stanisława Wallisa już swoim charakterem musiał się 
w głównej mierze ograniczyć do obszaru przemysłowego. Wydaje się jednak, 
że byłoby wskazane sięgnąć również po pieśń górniczą Zagłębia Dąbrowskiego, 
które jest przecież mocno związane wieloma nićmi, w tym i kulturalnymi, 
z obszarem przemysłowym Górnego Śląska. Ale zważmy, że zbiór Wallisa jest 
niejako bilansem (chociaż tylko w wyborze spośród 200 pieśni górniczych) 
pracy dwóch ludzi: Łukasza i Stanisława Wallisów. Łukasz Wallis (podobnie 
jak jego towarzysz Feliks Musialik) — to piękna postać górnika-folklorysty, 
który po raz pierwszy zajął się pieśniami górniczymi na ziemiach polskich, 
a dziedzictwo jego przejął syn Stanisław, który kontynuuje dzieło rozpoczęte 
przed 50 laty.

Pod względem kryterium tematyczno-poetyckiego zbiór opolski Dygacza 
i Ligęzy uporządkowany został wewnętrznie na 6 działów: 1. Pieśni pracy, 
niedoli i buntu; 2. Pieśni historyczne, żołnierskie i balladowe; 3. Pie
śni zalotne i miłosne; 4. Pieśni rodzinne; 5. Pieśni obrzędowe; 6. Pie
śni żartobliwe i satyryczne. Po raz pierwszy w publikacjach etno
graficznych spotykamy się z tego rodzaju układem. W ten sposób ukazano 
nam w pieśni całokształt przejawów życia społecznego, odzwierciedlonych 
w twórczości samorodnej. Skomplikowane problemy społeczne, nurtujące spo
łeczeństwo polskie na Śląsku na przestrzeni wielu wieków, znalazły swoje 
sugestywne odbicie w owym zbiorze opolskim. Stosunki pańszczyżnianie, fakty 
historyczno-polityczne itp. nabrały poprzez załączone pieśni żywych rumień
ców i bogatego kolorytu. W zbiorze Wallisa układ zebranych materiałów jest 
inny, zależny zresztą od pracy i życia codziennego górnika śląskiego. Przed
stawia się on następująco: 1. Jestem górnik, tym się szczycę; 2. Z dawnych 
dni; 3. Gdy dlo pracy zadzwonią; 4. Nie jednej jo dziousze serduszka ukrusza. 
I tutaj zapoznajemy się z niezmiernie ciekawymi momentami psychiki, men
talności, i nastrojami śląskiego górnika, jakie towarzyszyły, a dziś w wielu 
wypadkach jeszcze towarzyszą, konkretnym sytuacjom historyczno-społecznym. 
Zresztą na szczególną uwagę zasługuje fakt, że publikacja Wallisa jest pierw
szym zbiorem bogatego żniwa samorodnej twórczości w ,'jednej grupie zawo
dowej. Takiego dorobku mogą nam pozazdrościć inne narody.

Zwracając uwagę na stronę muzykologiczną uderza nas w pieśniach opol
skich wysoki artyzm muzyczny. Prastare dziedzictwo ludowej kultury muzycz
nej wysuwa się tu najwyraźniej na czoło. Napotykamy archaiczne skale mu
zyczne począwszy od tetrachordalnego i pentatoniki — zjawisk dotychczas 
prawie że nie wydobytych w folklorze śląskim — poprzez bogato reprezento
wane skale modalne (tzw. kościelne) i system dur-mollowy z licznymi po
wiązaniami ze starszymi genetycznie układami. Bogactwo rytmiczne uwi



dacznia ścisłe powiązanie pieśni opolskich z polskimi tańcami narodowymi, 
jak polonezem, oberkiem, kujawiakiem i trojakiem. Po raz pierwszy uwzględ
nia też zbiór w pełni sposób interpretacji ludowej, uwidaczniającej się w dwóch 
rodzajach akcentacji i ozdobnictwie melodycznym. Pieśni górnicze Wallisa, 
genetycznie młodsze, oparte są na systemie dur-moll; nie uwzględniają jednak 
ani melizmatyki, ani też akcentacji. Pieśni te są przeważnie starsze, jeżeli 
chodzi o ich zapisy, gdyż sięgają, jak już powiedziano, prawie że pięćdziesię
cioletniej tradycji.

Podkreślić należy jeszcze stronę rysunkową obydwu zbiorów, doskonale 
uzupełniającą tekst i melodię poszczególnej pieśni oraz wyrażającą intencję 
społeczną, polityczną lub moralną pieśni zarówno górniczej, jak i opolskiej. 
Tak więc zbiór górniczy wzbogacają rysunki Witolda Skulicza, a zbiór opolski 
rysunki pochodzące spod pióra Macieja Makarewicza. W ten sposób zarówno 
jeden, jak i drugi zbiór prezentują się naprawdę przyjemnie i gustownie. Nie- 
sposób byłoby w kilku zdaniach scharakteryzować bogactwo tematyki spo
łecznej zamkniętej w obydwu zbiorach. Pod tym względem są one rewelacyjne 
i odkrywcze. Bez tych materiałów z całą pewnością nie będą mogli się obejść 
etnograf i muzykolog, a równocześnie i historykowi dadzą one wiele cennych 
informacji o stosunkach społecznych i o dziejach polskiej kultury ludowej 
na Górnym Śląsku, którego integralną częścią jest również Opolszczyzna.

Kończąc należałoby może podać, że nasi muzykolodzy, zbieracze i bada
cze polskiej pieśni ludowej na Śląsku są obecnie w posiadaniu blisko 15 000 
pieśni ludowych, zebranych i spisanych na terenie całego, śląska, a więc Gór
nego, Dolnego i Cieszyńskiego, oraz Zagłębia Dąbrowskiego. Z tego olbrzymie
go materiału wyłaniają się w formie konkretnych publikacji następujące 
opracowania: 1. A. Dygacz, J. Ligęza i S. Wallis, Pieśni pracy, 2. S. Wallis, 
Pieśni górno-śląskie; 3. Tacina. Pieśni beskidzkie; wreszcie 4. cykl publikacji 
A. Dygacza na temat pieśni opolskich, górniczych, hutniczych, zagłębiow- 
skich, powstańczych oraz tańców śląskich. -Jak więc widzimy, zamierzenia te 
są olbrzymie, i należałoby tylko życzyć, aby zaprojektowane względnie już 
gotowe prace jak najprędzej ujrzały światło dzienne. Chwila obecna wymaga, 
ażeby możliwie jak najwięcej ukazywało się zbiorów polskich pieśni ludowych 
i to nie tylko na Śląsku, lecz także i w innych regionach naszej Polski Lu
dowej.
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